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 هتای چالش ترين  بزرگ از يكی عنوان  به ،اند وممحر دسترسی اين از که افرادی و دارند دسترسی
 سیاستی  و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مخرب آثار به توجه با. است شده مطرح ديجیتال عصر
 سنتی هاینابرابری از ترعمیق ،نظرانصاحب از بسیاری زعمبه که -نابرابری نوع اين بر مترتب
 شتهر  شتهروندان  سطح در ديجیتالی شكاف رب مؤثر عوامل بررسی هدف با ،تحقیق اين -است

 از و کتاربردی  ،هدف نظر از همبستگی، ،ماهیت نظر از پژوهش اين. است هشد انجام رفسنجان
 مجموعتۀ  ،پتژوهش  ايتن  آمتاری  جامعۀ. است پیمايشی -توصیفی ،ها داده گردآوری ۀشیو منظر

 از نفتر  501 عیتوضت  ،ای خوشته  گیرینمونه روش به آن، در و است رفسنجان شهر شهروندان
 عوامتل  نتتاي،،  براساس. است شده تحلیل ساختاری هایهمعادل سازیمدل روش به ،شهروندان
 دسترستی  میتانجی  نقتش  طريتق  از ،فرهنگتی  عامتل  و مستقیم طور    به ،زيرساختی و اقتصادی
 ،فرهنگتی  عامل نقش مختلف، عوامل مقايسۀ در .دنگذارمی تأثیر ديجیتالی شكاف بر ،انگیزشی

 از درصتد  3/55 ،بررستی  متورد  متغیرهای تمامی .است زيرساختی و اقتصادی عوامل از ترمهم
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مقدمه

. رود می شمار به توسعه و رشد هایشاخص ترينمهم از يكی امروزه ،ارتباطات و اطالعات فناوری
 در را زيتادی  یها بحث و کرده نفوذ زندگی یها جنبه بیشتر به ،سريع و فزاينده طور    به ،پديده اين
 و اطالعتات  هتای فنتاوری  ۀگستترد  ۀتوستع  .استت  داشتته  دنبتال به آن ضرورت و جايگاه زمینۀ

1ارتباطات
 (ICTs)، هکرد ايجاد اقتصادی و اجتماعی ۀتوسع برای آوری شگفت هایفرصت تنها نه 

 ديجیتتالی  شتكاف  نعنوا با جديدی های نابرابری و ها بندیتقسیم گیری شكل موجب بلكه ،است
 اينترنت و رايانه سريع انتشار شاهد ،21 قرن اول ۀده در(. 2012 ،همكاران و پتروويچ) است شده
 نفتوذ  ضتريب  ،ITU)) (2011) 2مختابرات  المللیبین ۀاتحادي گزارش به. يما بوده جهان سراسر در

 افتزايش  2011 ستال  در ددرص 35 حدود به ،2006 سال در درصد18 از ،جهانی سطح در اينترنت
 متحدۀ اياالت دولت ارشد کارمندان از ايروينگ الری ،بار نخستین (.2013 رانیر، و لی) است هيافت

 کته  بود افرادی میان فاصلۀ ،واژه اين از وی مقصود .کرد استفاده ديجیتالی شكاف واژۀ از امريكا
 تتوان  کته  یاشخاصت  از ستیاری ب و نتد بود منتد بهره هاخانواده در فناوری افزارنرم و افزارسخت از

 بته  دسترستی  در فاصله وجود به ،ديجیتالی شكاف مفهوم         متعاقبا . نداشتند را هاابزار اين خريداری
 ارائته  ديجیتتالی  شتكاف  از مختلفی تعاريف (.2002 دراگوالسكو،) يافت توسعه اطالعاتی خدمات
 توجته  شتايان  ۀنكت البته. تاس هگرفت خود به تریوسیع معانی مفهوم اين ،زمان گذشت با و شده
 داختل  بته  ،کشتوری بتین  ۀمحدود از ،یديجیتال شكاف مسئلۀ ،هافناوری گسترش با که است اين

 بتین  شكاف ،3توسعه و اقتصادی هایهمكاری سازمان تعريف براساس و شده کشیده نیز کشورها
 ،اجتمتاعی  -اقتصادی مختلف هایجايگاه در یيجغرافیا مناطق و مشاغل صاحبان ،خانوارها ،افراد
 او) استت  موستوم  ديجیتالی شكاف به ،ارتباطی و اطالعاتی های فناوری از استفاده و دسترسی در
 مختلف یها کشور نیب آن اول نوع ؛دارد وجود صورت دو به یتالیجيد شكاف (.2001 ،دیسیای

 کيت کته در  است  یشكاف ،آن دوم نوع .نديگو یم 4یجهان تالیجيد شكاف آن به که است جهان
شتكاف   نیهمچن .شود ینام برده م 5یاجتماع یتالیجيشكاف د عنوان  به ،آن از کشور وجود دارد و

 یتتال یجيد)شتكاف   کشتورها  منتاطق و  انیت م ۀکه شكاف و فاصتل  دارد را لیپتانس نيا یتالیجيد
 طوحس .کند ترعیرا وس (یداخل یتالیجيد)شكاف  جامعه کي شهروندان یها گروه انیم اي (یجهان
 و چتن  ؛2009 ،همكاران و بیلون) دارد وجود ديجیتالی شكاف ارزيابی برای مختلفی یها ديدگاه و

 (.2004 ،اسكاديس و 2001 ،نوريس ؛2009 ،همكاران و سیالن ؛2004 ،ولمان

                                                           
1. Information and Communication Technologies 

2  . International Telecommunication Union  

3. Organization for Economic Cooperation and Development 

4. Global Digital Divide 

5. Social Digital Divide 
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 تترين   بتزرگ  از يكتی  عنتوان   بته  حاضتر  درحتال  ،جهتان  سراسر در ديجیتالی شكاف افزايش
 حتوزۀ  چنتدين  از بیش در مستقیم، غیر و مستقیم از اعم ،پیامدهايی با ديجیتال، عصر یها چالش
 ايتن  بته  کته  شتود متی  ناشی آنجا از ديجیتالی شكاف اهمیت. است دهش نمايان اطالعاتی جامعۀ
 و وری بهتره  و جهتانی  رقابتت  افزايش برای اساسی برندۀپیش يک عنوان  به ،حاضر درحال دانش

 کهگروهی بین شكاف ،حالاين با (.2002 ،گومز) است شده توجه ثروت تولید و نوآوری همچنین
 بترای  معضلی و انعم ،کنند مین را کار اين کهکسانی و کنند رشد فناوری یها پیشرفت با توانند می
 هتا  جمعیتت  در تجهیتزات  و دانتش  ۀعادالنت  انتشتار  متانع  ،مشكل اين ،درواقع. است جوامع ۀهم
 کنتد متی  جلتوگیری  آنهتا  فرهنگتی  روشنگری و افراد زندگی کیفیت بهبود از درنتیجه، و شود می
 (.2012 ،همكاران و کاروالهو)

 فنتاوری  بته  دسترستی  در محرومیتت  انعكتاس  ،ديجیتالی محرومیت يا اطالعاتی محرومیت
 حتتی  يتا  فرهنگتی  اقتصادی، ،اجتماعی سیاسی، داليل به توجه با که است ارتباطات و اطالعات
 هتا  دولتت  بترای  ،ديجیتالی شكاف ۀمسئل (.2005 ،همكاران و ديوان) ديابمی بروز محیطیزيست
 و اطالعتات  فنتاوری  از گیتری  بهره شهروند، با ارتباط مديريت از هدف ترين   مهم زيرا ؛است مهم

 و نرگستیان ) استت  دموکراتیتک  هایفراينتد  در شتهروندان  مشتارکت  افتزايش  ایبتر  ارتباطات،
 ستطح  در ارتبتاطی  و اطالعتاتی  هتای نظتام  سیاستگذاری همچنین (.1392 شیرازی، زاده اهلل آيت
 (.1391 ،همكتاران  و اربطتانی  روشندل) گذارندتأثیر ها ملت فرهنگی و اجتماعی مسائل رب ،دولتی
 حتتی  يتا  تولیتد  ،يكستان  پارامترهتای  درنظرگترفتن  بتا  تتوان  متی ن جهان سراسر در را پديده اين
 عتواملی  عنتوان   بته  تتوان  متی  را اجتمتاعی  یهتا  زمینهپس و مختلف یها زمینه ؛دکر ریگی اندازه
 (.2001 ،دیستی ای او) کترد  ارائه ارتباطات و اطالعات فناوری پذيرفتن برای جامعه بر گذارتأثیر
 ،اطالعتات  عصتر  در جديتد  تكنولتوژيكی  یهتا  پیشرفت پذيرفتن برای فرصتی ۀارائ رایب ،درواقع
 و تتاريخی  ۀزمینت پتس  ،(جتنس  ،سن) افراد اجتماعی یها ويژگی قبیل از ،متعدد یها کنندهتعیین

 جمعیتت  به نزديكی حتی يا جهانی جغرافیايی موقعیت ،آموزش متوسط سطح ،فرهنگی دسترسی
 گرفتته  درنظتر  بايتد  ها فناوری یها هزينه و ها زيرساخت بودندردسترس ،جمعیت اندازۀ و شهری
   (.2009 ،گیاباک ؛2011 ،مارتین) شود

 مرکتز  ده از بتیش  داشتتن  بتا  و است شده واقع کرمان استان غربی شمال در رفسنجان شهر
 متس  معدن با مجاورت جهان، در پسته ۀتولیدکنند ترينبزرگ عنوانبه شهرت داشتن ،یدانشگاه
 تولیتدی  و صنعتی های واحد وجود ،جهان روباز مس دنامع ترين  بزرگ از يكی عنوان  به سرچشمه
 از ،شتغلی  هتای  فرصتت  کسب برای دائمی و فصلی مهاجرپذيری و گردشگری های جاذبه ،متعدد
 شتكاف  ۀکننتد تعیتین  عوامتل  بررسی برای را متنوعی شرايط فرهنگی و جتماعیا اقتصادی، نظر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87
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 و اطالعتاتی  هتای  فنتاوری  بته  دسترستی  لحتا   از شتهروندان  اگتر . است کرده فراهم ديجیتالی
 و اطالعات به آنها دسترسی باشند، داشته قرار مطلوبی سطح در اينترنت و رايانه جمله از ،ارتباطی
 خواهتد  ترارزان و ترآسان... و کشاورزی صنعتی، تحقیقاتی، مانند خود یتفعال های حوزه در دانش
 و هافعالیت در را مردم عملكرد نوع و تفكر سطح ،جامعه در دانش جايگاه یارتقا ،شک بدون. بود

 ۀنحتو  در کیفتی  و کمتی  افتزايش  ستبب  و دهتد  متی  تغییتر  اجتمتاعی  مختلتف  هایگیریموضع
 میتزان  بررستی  ،رو ايتن  از. (1388 جعفرختانی، ) شتود  می جامعه به ايشان دهیبهره و گیری بهره

 عوامتل  و اينترنتت  و رايانته  جملته  از اطالعتاتی  و ارتبتاطی  هتای فناوری به شهروندان دسترسی
 ۀزمینت  در بستیاری  هتای پتژوهش  ،تتاکنون  اگرچه .رسد می نظر به ضروری ،دسترسی کنندۀ تعیین
 در است، شده ارائه ديجیتالی شكاف زمینۀ در متعددی های مدل و رفتهگ صورت ديجیتالی شكاف
 شتكاف  بتر  متؤثر  عوامتل  بررستی  بترای  ،شكل اين به مفهومی مدل ،ها وهشپژ اين از يکهیچ

 ؛استت  شتده ن ارائه شهروندی سطح در هم با عوامل اين هایتعامل و روابط همچنین و ديجیتالی
 بتر  متؤثر  عوامتل  بتین  روابط بررسی مفهومی، مدل يک ۀارائ ضمن پژوهش اين هدف ،بنابراين
 ۀکننتد تعیتین  یواملعت  چته  کته  است اين تحقیق اساسی ۀمسئل ،رو اين از. است ديجیتالی شكاف
 ؟هستند شهروندان میان در ديجیتالی شكاف

 

 پژوهش ةپیشین
 استكاديس . دارد وجتود  ديجیتتالی  شتكاف  ارزيتابی  برای هاپژوهش در متفاوتی های گیریجهت

 ،یديجیتتال  شتكاف  مقدار: کند می مشخص را سیاستگذاران توجه مورد پژوهش ۀحوز سه( 2004)
 بتا  را فهرستت  ايتن ( 2009) و همكتاران  بیلتون  .آن هتای تغییر سرعت و آن گسترش يا تكامل
. دادنتد  گستترش  یارتباط و اطالعاتی هایفناوری نفوذ کنندۀعیینت عوامل ۀزمین در هايیپژوهش
 هتا  اليته  اين از يكی .دهد می ارائه را ديجیتالی شكاف ۀشدبندی اليه دلم( 29-1: 2001) نوريس

 بین ارتباطات و اطالعاتی فناوری به دسترسی اختالف ،است مربوط شكاف المللیبین ۀجنب به که
 در را شتكاف  ،ديگتر  اليتۀ  کته درحتالی  ؛کند می بررسی را توسعه درحال و يافتهتوسعه یکشورها
 يتک  يا کشور يک در ندار و دارا اطالعات به اشاره با و محلی اقتصادی و اجتماعی هایحاصطال
 .  کند می تعريف معین جامعۀ

 ديجیتتالی  شكاف ارزيابی برای را اصلی رويكرد دو( 2004) ولمان و چن و( 2004) اسكاديس
 بررستی  را کشتور  يک داخل ديجیتالی شكاف ،اول رويكرد: اند کرده مشخص پژوهشی ادبیات در

 مشتتابه، طتتور    بتته .استتت کشتتوری بتتین هتتایمقايستته شتتامل ،ديگتتر رويكتترد و کنتتد متتی
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 و داخلی یديجیتال شكاف صورتبه را ديجیتالی شكاف اصلی بعد دو( 2009)  همكاران و سیالن
 .اند کرده تعريف المللیبین ديجیتالی شكاف

 رایبت  ICT از استتفاده  و سترستی د سطح بر تمرکز با هاکشور داخل یديجیتال شكاف ارزيابی
 يتک  افتراد  کته  کنتد می تعیین ارزيابی نوع اين .است مردم های گروه بین شكاف کردنمشخص
 بنتدی گتروه  ديگر هایويژگی يا جغرافیايی موقعیت اجتماعی، -اقتصادی وضعیت راساسب ،کشور
 ICT) از استفاده و دسترسی در تفاوت) داخلی ديجیتال  شكاف ،مختلف هایپژوهش در .شوند می
 يتا  (2006 ،جونتگ  و ارونبتان ) فرهنگ ،(2009 ،جیمز ،مثال عنوان  به) ثروت از ای نتیجه عنوان  به

 .است (2007 ،همكاران و آکا مثال، عنوان  به) روستايی نواحی
 نیتت لاو وی، رتت نظ از. است هکرد مطرح را ديجیتالی شكاف از مفهوم چهار( 2004) کنیستون

 ،تحصتیلكرده  ،غنی افتراد  نمیا در ،توسعه لحادر و صنعتی از عما ،ریکشو رتت ه در فكاتش نوع
 فكاتت ش از ناشتی  ،دوم يجیتالید فشكا. دارد دجوو اتت تهتنعم نتيا از بهرهبی افراد و دتتمنرقد

 که ستا فقیر و غنی یهارکشو فشكا ،يجیتالید فشكا سومین . ستا یتفرهنگ و ختیشنانباز
 ادیرتت فا ندگیز سبک وتتفا به نیز فشكا مینراتت چه و استت  گرفتته   نشئت فوق شكاف دو از

 که ادیفرا نیتز  و نددار ارقر روتنوظه نايعتص اتي تاتطالعا فناوری نتبط در هتک شودمی مربوط
 .میکنند فعالیت مشاغل ساير در

 متغیرهتای  ،توستعه  درحتال  و يافتته توستعه  اقتصتاد  39 بررستی  در ،(2007) همكاران و ژائو
. کردنتد  شناستايی  ،دهنتد  متی  توضیح را اينترنت ۀاشاع در تفاوت که عواملی عنوان  به را فرهنگی
 ،ارتباطتات  و اطالعات فناوری نفوذ که دنده می نشان خود پژوهش در (2009) همكاران و بلیون
 نگتی فره عوامتل  و اقتصتادی  ۀتوسع فنی، هایزيرساخت جمله از افزاری،سخت عوامل بعضی به

 رد را اقتصتادی  و زيرستاختی  فرهنگتی،  عوامتل  ،خود پژوهش در( 2006) دايک ون .دارد بستگی
 عوامتل  عنتوان هبت  را فیزيكتی  دسترستی  و انگیزشتی  دسترستی  و داند می مؤثر ديجیتالی شكاف
 .دکن می معرفی ديجیتالی شكاف دهندۀتوضیح

 

 مفهومی مدل و نظری چارچوب
 شده استفاده 1فیزيكی دسترسی مفهوم از ،ديجیتالی شكاف یتوضع بررسی برای ،پژوهش اين در

 امكتان  يتا  کتامییوتر  يتک  کته  هايیگروه و افراد ۀمشاهد با ،ديجیتالی شكاف هایتحقیق. است
 بتر  هنتوز  هتا  پژوهش اين اکثر ،حاضر درحال. است شده آغاز ،داشتند اختیار در را شبكه به اتصال

 براستاس  ،ديجیتالی شكاف بر مؤثر عوامل ،ادامه در. (2010 ،انیرر) دارند تمرکز فیزيكی دسترسی

                                                           
1. Physical Access 
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 گرفتته  شتكل  مفهومی مدل و تحقیق هایهفرضی ،اساسبراين و شده تبیین پیشین هایپژوهش
 .است
 

 1اقتصادی عامل
 بتا  اقتصتادی  عامتل  .استت  ختورده  گتره  ديگتر  مفتاهیم  با اغلب ،یديجیتال شكاف درمورد بحث

 اينترنتت،  اشتراک ۀهزين مودم، مانند ،اينترنت تجهیزات و رايانه ۀينهز مانند مواردی درنظرگرفتن
 عامتل  معتقدند( 2009) همكاران و بیلون چنانكه ؛است مفاهیم اين از يكی... و افراد درآمد سطح

 ستازمان  نظتر  بته  توجته  با .دارد جديد یهافناوری به فیزيكی دسترسی در زيادی نقش اقتصادی
 و کتامییوتر  بته  دسترستی  در کلیتدی  یعامل ،درآمد سطح ،(OECD) اقتصادی همكاری و توسعه
 اقتصتادی  وضعیت( 2009) فوچس و( 2004) همكاران و مهرا .(2001 ،شنگونگ) است اينترنت

 با .دکنن می مطرح ديجیتالی شكاف ۀکنندتعیین واملع ترين   مهم از يكی عنوان  به را درآمد سطح و
 ۀزمینت  در کته  (2011 ،همكتاران  و فترو  ؛2003 ،وونتگ  و نويلستو ) متعدد هایپژوهش به توجه

 همتواره  اقتصادی وضعیت ،گرفته انجام ارتباطی و اطالعاتی فناوری به دسترسی نبود و دسترسی
  .است بوده توجه مورد ديجیتالی شكاف رشد و ايجاد در رگذاریثتأ یعامل عنوان به
 

 2 زیرساختی ملاع

 نیشتیدا،  و پیتک ) اقتصتادی  عامتل  نقش بر عالوه يجیتالی،د شكاف تعیین در محققان، از عضیب
 ،روچالنتدت  و رالتت  ؛2005 ،بینتد ) انتد دهکر تأکید زيرساختی توانمندی بر ،کشور ثروت و( 2014
 یهتا  رايانته  مالكیتت  از ديجیتتالی  شتكاف  دشتوار  مرزهتای  حرکتت  به (2001) میايناک (.2004

 ايتن  در. استت  هدکتر  توجته ( باند پهنای) باال سرعت ،تازگیبه و اينترنت به دسترسی به شخصی
 به دسترسی امكان فرد اگر يعنی ؛کند می تأکید زيرساختی عوامل کلیدی نقش بر میايناک ،تعريف
 از ديجیتتالی  شتكاف  ،باشد نداشته را اينترنت به اتصال امكان اما ،باشد داشته را ها فناوری آخرين
 در ديجیتتالی  شتكاف  بتر  مؤثر عوامل» عنوان با پژوهشی در (2010) ويجرس .رفت نخواهد بین

 .دانتد  متی  ديجیتتالی  شتكاف  بتر  رگذاریثتأ عوامل ترين  مهم از يكی را زيرساختی عامل ،«کامبوج
 بانک عضو کشورهای از شواهدی بررسی با ،چندسطحی پژوهشی در( 2012) همكاران و پترويچ
(EBRD) 3توسعه و بازسازی اروپايی

 در مختلف کشورهای در که متعددی یها پژوهش بررسی با 

                                                           
1. Economic Factor 
2. Infrastructure Factor 

3. European Bank for Reconstruction and Development 



 687لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل...دیجیتالیشکافکنندۀتعیینعوامل

 و زاده حنفتی  ؛2010 ،لتوپز  و ويستنته  ،مثتال  عنوان  به) است گرفته صورت ديجیتالی شكاف حوزۀ
 تمتام  در          تقريبتا   ،زيرساختی عامل که دهند می نشان (2004 ،کوکو و آرچیبوگی ؛2009 ،همكاران

 .است ديجیتالی شكاف و ICT توسعۀ مهم یها ازشاخص يكی آنها
 

  1فرهنگی ملاع

 شتكاف  تعريتف  که کنند می استدالل نامحقق ،اين وجود     با ،است مهم زيرساختی املع به توجه
 و باتیستته  ؛2010 ،گتالیرين ) شتود نمتی  خالصته  ها زيرساخت به دسترسی اصطالح در ،ديجیتالی
 شتان آثار و هتا  فنتاوری  ثرؤمت  پتذيرش  به اصلی شكاف بلكه ؛(2004 ،وارسچاور ؛2007 ،همكاران
 ،قتوانین  ،هنرهتا  ،باورهتا  ،هتا  دانتش  از ای پیچیتده  مجموعتۀ  را فرهنتگ  تیلور ادوار. است مربوط

 تعريتف  ،گیترد  فرامی خويش ۀجامع از ،جامعه از عضوی عنوان  به فرد هرچه و هاعادت ،اخالقیات
 داشتته  کشتور  آن مناطق ديگر با متفاوت فرهنگی است ممكن کشوری هر از منطقه هر. دکن می
 ،بهمتردی ) شود می منتقل بعدی نسل به آموزش ۀوسیلبه بلكه ،وراثت طريق از نه فرهنگ. شدبا

 ويتژه بته  آنهتا  از استتفاده  و جديد های فناوری پذيرش فرهنگ از تیلور تعريف به توجه با(. 1390
 رهنتگ ف از ثرمتأ نیز آنها به نیاز احساس و رايانه مانند جديد های فناوری به افراد نگرش ،اينترنت
  .است افراد

 انعكتاس  ذهنی، هنجارهای شامل ،فرهنگی عامل خود پژوهش در( 1390) همكاران و فتحی
 نشتان  فناوری پذيرش الگوی از جزئی عنوان به را شناخت و دانش نوآوری، روحیۀ تجربه، بیرونی،
 و ونتگ ج ؛2006 ،جونتگ  و ارونبتان  ،مثتال  عنتوان   بته ) زنی یفرهنگبین مطالعات بعضی .اندداده

 بته  افراد متفاوت های نگرش ۀنحو و ICT به دسترسی در اختالف ايجاد عوامل( 2005 ،همكاران
 یگتذار تأثیر رستد می نظر به. دندکر بررسی مختلف کشورهای در را ارتباطاتی و اطالعاتی فناوری
. پذيردمی صورت 2انگیزشی دسترسی میانجی نقش طريق از ،فیزيكی دسترسی بر فرهنگی عامل
 ايتن  بته  رستیدن  بترای  گتام  اولتین  ،اينترنت به اتصال برای رايانه از استفاده برای انگیزه سبک

 ،ماننتد  متی  بتاقی  ديجیتالی شكاف در اشتباه به که کسانی از بسیاری. است ديجیتال های فناوری
 یافتراد  بلكته  ؛ندارند وجود «ندارها» تنها حوزه اين در ،تفسیر اين با. نددار انگیزشی هایمشكل
 توضتیح  را انگیزشی دسترسی که عواملی .شوندمی ديده نیز ،باشند داشته فناوری خواهند نمی که
 از. (2008 ،دايک ون) ددارن ذهنی يا فیزيكی ماهیت يک يا فرهنگی يا اجتماعی ماهیت ،دهندمی

 و 3نهرايا اضطراب ۀپديد به توانمی انگیزشی دسترسی روانی و ذهنی ۀجنب ۀکنندتببین متغیرهای

                                                           
1. Culture factor 

2. Motivation access 

3. Computer anxiety 
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 در تترس  و استترس  ،نتاراحتی  احستاس  معنتای  بته  ،رايانه اضطراب .دکر اشاره 1فناوری از ترس
 ترس و کامییوتر اضطراب .(1998 ،بروسنان؛ 1999 ،و همكاران )چو است رايانه با همواجه هنگام

 انمیت  در ويتژه بته  ،اينترنتت  بته  دسترستی  و کتامییوتر  از استفاده برای ایعمده موانع ،فناوری از
   (.2008 ،دايک ون) است زنان جمعیت از بخشی و پايین تحصیالت سطح با افراد ،سالمندان

 «هتا  کاستتی  و دستتاوردها  :ديجیتتالی  شتكاف  هایپژوهش» عنوان با پژوهشی در دايک ون
 عامتل  که است معتقد و داند می انگیزشی دسترسی در مهم عاملی را فرهنگی -اجتماعی وضعیت
 متناستب  ،رو اين از .(2006 ،دايک ون) گذارند می اثر افراد فرهنگ بر رساختیزي عامل و اقتصادی

 و تلقتی  طترز  ،اطالعتاتی  هتای زيرستاخت  ۀتوستع  همچنین و جوامع برخورداری سطح افزايش با
 .کندمی تغییر اطالعات فناوری نقش و اهمیت زمینۀ در افراد باورهای

 نظتر  از مناستبی  یهتا  محتل  در ،اقتصتادی  نظتر  از برختوردار  افتراد  رسدمی نظر به همچنین
 بتر  اطالعتاتی  یهتا  زيرستاخت  بته  دسترستی  همچنتین  و کنند می زندگی فناوری یها زيرساخت
 معنتادار  و مثبتت  همبستگی ،پژوهش ششم فرضیۀ در بنابراين، ؛رددا تأثیر آنان اقتصادی وضعیت
 .دشو می بررسی فناوری هایزيرساخت و اقتصادی عامل
 

 هشپژو هایفرضیه

 :اندشده بیان زير صورت به پژوهش های فرضیه ،نظری مبانی و پژوهش ۀپیشین به توجه با
H1: دارد معناداری مثبت تأثیر شهروندان فیزيكی دسترسی در اقتصادی عامل. 
H2 :دارد معناداری مثبت تأثیر شهروندان فیزيكی دسترسی در زيرساختی عامل. 
H3 :ايفتا  میتانجی  نقش ،فیزيكی دسترسی و فرهنگی ملعا بین رابطۀ در انگیزشی دسترسی 

 .کند می
H4 :دارد معناداری مثبت تأثیر فرهنگی عامل بر اقتصادی عامل. 
H5 :دارد معناداری مثبت تأثیر فرهنگی عامل بر ،اطالعاتی و زيرساختی عامل. 
H6 :دارد یمعنادار مثبت همبستگی ،فناوری یها زيرساخت عامل با اقتصادی عامل. 

 
 
 
 
 

                                                           
1. Technophobia 
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پژوهشمفهومیمدل.1شکل

 

 پژوهش شناسیروش

 منتابع  از ،مؤثر یها شاخص و عوامل استخراج و نظری مبانی به مربوط یها داده آوری جمع برای
 یرابت  .استت  شتده  استتفاده  موردی هایهمطالع و ها مقاله ،ها کتاب شامل اينترنتی و ای کتابخانه
 هتايی  ستؤال  بتر  مشتمل ،پژوهش اين ۀپرسشنام .شد استفاده هپرسشنام ابزار از ،هاداده یگردآور
 شتده  طراحی اديز بسیار تا کم بسیار یها گزينه با لیكرت ایگزينه پن، طیف به توجه با که است
 .  است
 محتتوا  روايتی  روش از گیتری،  اندازه ابزار درستی از اطمینان برای ،پژوهش اين ۀپرسشنام در
 هتايی  پرستش  ،دانشتگاه  استاتید  کارشناستانۀ  نظرات از مندی بهره با رو اين از. است شده استفاده
 آلفتای  ضتريب  از هپرسشتنام  پايتايی  سنجش برای همچنین. شد طراحی فرضیه هر برای متناظر
 که شد محاسبه SPSS افزاری نرم ۀبست از استفاده با هپرسشنام پايايی .است شده استفاده کرونباخ

 1 جتدول  در کته  دسترستی  سطوح و عوامل برای شدهمحاسبه کرونباخ آلفای يباضر به توجه با
 .است برخوردار مطلوبی وضعیت از سنجش ابزار پايايی گفت توان می ،است شده ارائه

 

 

 

 

H4 

H5 

H2 

H1 

H3b H6 
H3a 

 اقتصادی عامل

دسترسی 
 انگیزشی

 

 عامل زيرساختی

 عامل فرهنگی
شكاف ديجیتالی 
  )دسترسی فیزيكی(
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پژوهشیرهایکرونباخمتغیآلفابیضرا.1جدول

آلفایبضرسؤالتعدادریمتغعنوانآلفایبضرسؤالتعدادمتغیرعنوان

 یادعوامل اقتص
 یاطالعات و يرساختیعوامل ز

 یعوامل فرهنگ

4 

5 

12 

88/0 

70/0 

86/0 

 یزيكیف یدسترس
 یزشیانگ یدسترس

4 

8 

86/0 

87/0 

 
 آمتار  مرکتز  گزارش براساس. ندا هبود رفسنجان شهر هروندانش میتما ،پژوهش اين آماری جامعۀ
 از استفاده با. است شده وردبرآ نفر 151،420 بر بالغ ،1390 سال در رفسنجان شهر جمعیت ،ايران
 ،5/0 موفقیتت  احتمتال  و 05/0 مجتاز  خطتای  میتزان  درنظرگترفتن  با و 1 رابطۀ کوکران فرمول

.است شده محاسبه 384 نمونه حجم حداقل
 

1) 
N.Z .p( p)

n
(N ). Z .p( p)








   

2

2
2 2

2

1

1 1
 

 

 600 تعتداد  ،T افتراد  فعالیتت  وضتع  و یتجنست  سن، حسب بر ایخوشه گیرینمونه روش با
 داده پاست   کامتل  طتور هب زنی هپرسشنام 501 و شد توزيع رفسنجان شهروندان بین در هپرسشنام

.ندشد
 ۀویشت  نظتر م از و یکاربرد ،هدف نظر از ،یهمبستگ ،تیماه نظر از پژوهش نيا ،یکل طور به
 یستاز  متدل  یاجرا جهت در ،هاهفرضی دنآزمو یراب .است یشيمایپ -یفیتوص ،ها داده یگردآور
 یهتا همعادلت  یساز مدل از هدف شد؛ استفاده Amos Graphics افزارنرم از 1ساختاری یهاهدلمعا

 ،لتومكس  و شوماخر) است اینمونه های داده وسیلۀبه نظری مدل حمايت میزان تعیین ،ساختاری
 (1988) گربینتگ  و اندرسون یادومرحله رويكرد براساس ،یساختار یهاهمعادل یيابمدل (.2004
 شتامل  ،یگیتر انتدازه  پتن،  ،2یتأيیتد  یعتامل  تحلیل از استفاده با نخست ،ترتیباينبه ؛شد مانجا

 آزموده یكيزیف یدسترس و یزشیانگ یدسترس ،یاطالعات و یرساختيز ،یفرهنگ ،یاقتصاد عوامل
 نیتز  یگیتر اندازه یهامدل در یعامل یبارها از هريک یمعنادار ،مرحله اين در ؛(2 جدول) شدند
 متدل  در مفترو   مسیرهای ،3چندگانه رگرسیون فن طريق از ،دوم مرحلۀ در سیس .شد یبررس

 .ندشد دهآزمو مفهومی
. شتد  تعیتین  مستیر  ضترايب  و بترازش  اخصشت  متالک  دو به توجه با ساختاری مدل روايی

                                                           
1.Structural Equation Modeling 

2. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

3. Multiple Regression 
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 و GFI))2بترازش  یينیكتو  شتاخص ) 1مطلتق  بترازش  مدل ،برازش آماری هایشاخص ترين   راي،
 استكوئر  کتای ) 4مقتضتد  بترازش  هتای  شتاخص  ، ((AGFI) 3شتده اصالح برازش یينیكو شاخص

 هتای شتاخص  ،((RMSEA) 6تقريب خطای واريانس برآورد ،دوم ۀريش (CMIN/DF) 5بهنجارشده
 کته  بودند (TLI) 9 لوئیس-کروت شاخص و (CFI) 8تطبیقی برازش شاخص ،(IFI) 7افزايشی برازش
 شتاخص  و GFI، AGFI، CFI، IFI، TLI هتای شاخص برای ،يک به نزديک مقدار .شدند ارزيابی

CMIN/DF  شاخص برای 08/0 مساوی يا ترکوچک مقدار و 5 تا 1 بین مقدارکه RMSEA،  بتر 
 ،بیترن  ؛2004 ،لتومكس  و شتوماخر  ؛2009 ،هارينگتون) دارند داللت مطلوب و مناسب برازندگی
 (.2000 ،النس و برگدنون ،2001

 است مشترک واريانس مسئلۀ حل برای ها تكنیک ترين   راي، از يكی هارمن عاملیيک آزمون
 واحتد  ابتزار  يتک  وستیلۀ بته  مشتخص  پتژوهش  ايتن  های داده اينكه به توجه با .(1967 ،)هارمن

 پژوهشتی  تهديتد  از پرهیتز  رایبت  ،استت  شتده  آوری جمع افرادی از همزمان طور    به ،( پرسشنامه)
 آزمتون  ،هتا هفرضتی  آزمون برای الزم آماری های تحلیل انجام زا پیش ،10مشترک روش واريانس

 عامتل  يتک  تنهتا  کته  دارد وجتود  زمتانی  مشتترک  روش واريانس .شد اجرا 11هارمن عاملیيک
 تحلیتل  اجرای نتیجۀ .کند تبیین را واريانس میزان بیشترين ،(عامل ترينعمده يا عامل نخستین)

 1 از تتر بتزرگ  ويتژۀ  مقتادير  بتا  را عامل شش ،اصلی هایمؤلفه تجزيۀ طريق از اکتشافی عاملی
 بته  توجته  بتا  ،بنتابراين  د؛کتر  تبیتین  را واريانس کل از درصد 5/32 آنها ترينعمده که داد شكل
 اعتنتايی  قابل تهديد ،پژوهش اين در مشترک روش واريانس شود  می معلوم مقدار اين بودنپايین
 .نیست
 

 پژوهش هاییافته

 توصیفی های یافته

 7/44) نفتر  224 استت،  شتده  بررسی شانهاينظر که رفسنجانی شهروندان از نفر 501 مجموع از

                                                           
1. Absolute Fit Indices 

2. Goodness-of- Fit Indices (GFI) 

3. Adjusted Goodness-of- Fit Indices (AGFI) 

4. Parsimonious Fit Indices 

5. Normed Chi-Square (CMIN/DF) 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

7. Incremental Fit Indices (IFI) 

8. Comparative Fit Index (CFI) 

9. Tucker- Lewis Index (TLI) 

10. Common Method Variance (CMV) 

11. Harman Single-Factor Test 
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 8/5 ستواد،  بتی  درصتد  8/5 ،تحصیالت نظر از ؛اند بوده زن( درصد 3/55) نفر 277 و مرد( درصد
 ديتیلم،  فتوق  درصتد  12 ديتیلم،  درصتد  8/18 سیكل، درصد 6/9 نوشتن، و خواندن حد در درصد

 وضتعیت  نظر از و باالتر و دکتری درصد 4 و ارشد کارشناسی درصد 8/6 ناسی،کارش درصد 3/37
 فاصتلۀ  در ستنی  نظر از پاسخگويان همۀ. اند بوده مجرد درصد 5/37 و تأهلم درصد 5/67 ،تأهل
  .اند داشته قرار سال 72 تا 16
 

 یلیتحل یها افتهی

 و یرستاخت يز ،یفرهنگت  ،یداقتصتا  عوامتل  یگیتر انتدازه  مدل پن، یعامل لیتحل از حاصل ،ينتا
 شتده  داده نشتان  2 جدول در شدند، دهآزمو که یكيزیف یدسترس و یزشیانگ یدسترس ،یاطالعات
 .  است
 

پژوهشهایمدلبرازشهایشاخص.2جدول 

 CMIN/DF IFI TLI CFI RMSEAساختاریمدل

 000/0 000/1 005/1 002/1 004/0 اقتصادی عامل
 192/0 793/0 585/0 795/0 579/97   زيرساختی عامل
 024/0 999/0 994/0 999/0 570/2 اصالح از پس -زيرساختی عامل
 128/0 813/0 771/0 814/0 058/9  فرهنگی عامل
 061/0 967/0 954/0 967/0 851/2  اصالح از پس -فرهنگی عامل
 064/0 980/0 971/0 979/0 018/3   انگیزشی دسترسی عامل
 047/0 990/0 984/0 990/0 097/2 اصالح از پس -انگیزشی دسترسی عامل
 264/0 876/0 752/0 877/0 863/35   فیزيكی دسترسی عامل

 061/0 995/0 987/0 995/0 837/2 اصالح از پس -فیزيكی دسترسی عامل

 

 اول فرضتیۀ  بارۀدر .است شده ارائه 3 جدول در تحقیق هایهفرضی آزمون برای مسیر تحلیل نتاي،
 ۀاستانداردشتد  ضتريب  استت،  کترده  فتر   را فیزيكتی  دسترسی بر اقتصادی عامل یرتأث که پژوهش
 از .استت  هآمتد  دست به p 000/0 مقدار و 410/7 بنیادی نسبت ،35/0 معیار انحراف ،341/0 رگرسیون
 99/0 اطمینتان  ستطح  در مستیر  ايتن  ،استت  >01/0P مقدار و 33/2 از تربزرگ ،بنیادی نسبت آنجاکه
 عامتل  ریثتتأ  کته  پژوهش دوم فرضیۀ بارۀدر .شود می تأيید پژوهش اول فرضیۀ نتیجه،در .است معنادار

 ،رگرستیون  ۀاستانداردشتد  ضتريب  ،3 جتدول  براستاس  کرده، فر  را فیزيكی دسترسی بر زيرساختی
 مستیر  ايتن  است، >01/0P مقدار و 33/2 از تربزرگ ،بنیادی نسبت آنجاکه از. است آمده دست به 30/0
 زيرستاختی  عامل که شود می تأيید تحقیق دوم فرضیۀ درنتیجه، .است معنادار ،99/0 ناناطمی سطح در
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 نقتش  بررستی  بته  پتژوهش  ستوم  فرضتیۀ . دارد معناداری مثبت تأثیر شهروندان فیزيكی دسترسی در
 جتدول  در کته  طورهمان. پردازد می فیزيكی دسترسی و فرهنگی عامل بین انگیزشی دسترسی میانجی

 عامتل  معنتادار  ثیرأت يعنی ،فرضیه اول قسمت در رگرسیون ۀاستانداردشد ضريب ،است همشاهد قابل 3
 يعنتی  ،ستوم  فرضیۀ دوم قسمت رگرسیون ۀاستانداردشد ضريب و 84/0 ،فیزيكی دسترسی بر فرهنگی
 دو هتر  بنیتادی  نستبت  آنجاکته  از. استت  42/0 ،فیزيكتی  دسترسی بر انگیزشی دسترسی معنادار تأثیر

 .نتد معنادار 99/0 اطمینتان  ستطح  در مستیر  هتردو  استت، >P 01/0 مقتدار  و 33/2 از تربزرگ ،فرضیه
 بتر  اقتصتادی  عامتل  معنادار تأثیر بیانگر ،پژوهش چهارم فرضیۀ. شوند می تأيید فرضیه دو هر درنتیجه،
 ،رگرستیون  ۀاستانداردشتد  ضتريب  ،است مشاهده قابل 3 جدول در که طورهمان .است فرهنگی عامل
 معنتادار  95/0 ستطح  در ،مستیر  ايتن  >P 05/0 مقدار و 33/2 ،بنیادی نسبت اينكه دلیلبه .است 12/0
 تأيیتد  فرهنگتی  عامتل  بتر  اقتصتادی  عامتل  معنتادار  و مثبت تأثیر يعنی چهارم فرضیۀ درنتیجه،. است
 و مثبتت  تتأثیر  فرهنگی عامل بر زيرساختی عامل که است دهکر فر  پژوهش پنجم فرضیۀ. شود می

 نستبت  آنجاکته  از .استت  آمتده  دستت  به/ 28 استانداردشده ضريب ،3 جدول به توجه با .دارد معناداری
. شتود  متی  تأيیتد  پتنجم  فرضیۀ ،است معنادار 99/0 سطح در مسیر>P 01/0 و 33/2 از تربزرگ ،بنیادی
 کترده  بررستی  را زيرستاختی  عامل و اقتصادی عامل بین همبستگی که پژوهش ششم فرضیۀ درمورد
 مقتدار  اين که شده 27/0 همبستگی ضريب مقدار ،است مشاهده قابل 3 جدول در که طورهمان ،است
 نستبت  تربتودن بزرگ به توجه با و شودمی تأيید پژوهش ششم فرضیۀ ،بنابراين ؛است صفر از تربزرگ
 پارامترهتای  و مستیر  نمتودار . استت  معنتادار  99/0 ستطح  در رابطته  ايتن >P 01/0 و 33/2 از بنیتادی 

 .است شده داده نمايش 2 شكل در پژوهش ۀشدبرازش مدل ۀشددانداراست
 

 پژوهشهایهفرضیآزمونبرایمسیرتحلیلنتایج.3جدول

تأیید/رد

فرضیه
 Pمقدار

نسبت

بنیادی

انحراف

معیار

/رگرسیونضرایب

کوواریانس
مسیرعنوان/فرضیه

استاندارد

شده

استاندارد

نشده

 فیزيكی دسترسی  اقتصادیعامل: H1 261/0 341/0 35/0 410/7 000/0 تأیید

 فیزيكی دسترسی  زيرساختیعاملH2: 805/0 30/0 184/0 377/4 000/0 تأیید

 انگیزشی دسترسی  فرهنگیعامل :H3a 910/0 843/0 076/0 043/12 000/0 تأیید

 فیزيكی دسترسی  انگیزشیدسترسیH3b: 400/0 424/0 050/0 996/7 000/0 تأیید

 فرهنگی عامل  یاقتصاد عامل :H4 087/0 12/0 038/0 333/2 020/0 تأیید

 فرهنگی عامل  زيرساختی عامل :H5 738/0 280/0 187/0 936/3 000/0 تأیید

 يرساختیز عامل   اقتصادی عامل :H6 76/0 27/0 020/0 775/3 000/0 تأیید
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 کنی و بارون چهارگامی روش از (سوم فرضیۀ) انگیزشی دسترسی میانجی نقش ارزيابی برای
 متغیتر  بتر ( فرهنگتی  عامتل ) بتین پیش متغیر است الزم نقش اين تأيید برای. است شده استفاده
 میتانجی  متغیتر  بتا  بینپیش متغیر ؛(اول گام) باشد داشته معنادار تأثیر( فیزيكی دسترسی) مالک

 متغیتر  بتا ( انگیزشتی  دسترستی ) میانجی متغیر ؛(دوم گام) باشد داشته رابطه( انگیزشی دسترسی)
 بتین  کهزمانی ،چهارم گام عنوان  به و( سوم گام) باشد داشته همبستگی( فیزيكی دسترسی) مالک
 کمتال  بتر  بتین پیش اثر ،دشو برقرار رابطه میانجی متغیر کنترل با مالک متغیر و بینپیش متغیر
 (.1986 ،کنی و بارون) باشد صفر مساوی يا کمتر ،دارامعن طورهب بايد

 99/0 ستطح  در فیزيكی دسترسی بر فرهنگی عامل که دادند نشان نتاي، ،اول گام ارزيابی در
 ربت  فرهنگتی  عامتل  کته  دادند نشان نتاي، دوم گام آزمون در .(>β، 01/0 P=  265/0) دارد تأثیر

 در .(>β، 01/0P= 852/0) دارد مستتقیم  تتأثیر  ،درصتد  99 طمینانا سطح در انگیزشی دسترسی
 در (>β، 01/0 P=  468/0) فیزيكی دسترسی بر انگیزشی دسترسی متغیر مستقیم تأثیر ،سوم گام
 تأثیر( انگیزشی دسترسی) میانجی متغیر نقش کنترل با ،چهارم گام درمورد .شد تأيید 99/0 سطح
 ،β=  -162/0) شود می منفی و معنادار 99/0 سطح در یزيكیف دسترسی بر فرهنگی عامل متغیر
01/0P<). میتانجی  متغیتر  عنتوان   بته  انگیزشتی  دسترستی  متغیتر  کته  متدلی  در اينكه بر عالوه 

 هتردو  ،انگیزشتی  دسترستی  و فرهنگتی  عامل که -جايگزين مدل با مقايسه در ،شدهدرنظرگرفته
 جتدول ) است هيافت بهبود مدل برازش یها شاخص -اند شده مفرو  مستقل هایمتغیر عنوان به
 .شودمی تأيید تحقیق سوم فرضیۀ ،بنابراين ؛(2

 
انگیزشیدسترسیمیانجینقشبهتوجهباپژوهشیهامدلبرازشنتایج.4جدول

 CMIN/DF IFI TLI CFI GFI AGFI RMSEAساختاریمدل

 042/0 90/0 92/0 96/0 95/0 96/0 87/1 میانجی نقش با
 065/0 86/0 89/0 90/0 88/0 90/0 09/3 میانجی نقش ونبد

 -023/0 04/0 03/0 06/0 07/0 06/0 -22/1 مدل دو مقادير دلتای
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 پژوهشۀشدبرازشمدلۀشدداستاندارپارامترهایومسیرنمودار.2شکل
 

 بیانگر ،اند شده منعكس 5 جدول در که مدل برازش هایشاخص ،هامسیر معناداری بر عالوه
 . ندهست مدل مناسب برازش سطح
 

پژوهشمدلبرازشیهاشاخص.5جدول

 P CMIN/DF IFI TLI CFI GFIAGFI RMSEAیساختارمدل

 042/0 900/0 92/0 96/0 95/0 96/0 872/1 000/0 پژوهش ساختاری مدل

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه
 شتكاف  بتر  رهنگتی ف و زيرستاختی  ،اقتصتادی  عوامتل  ثیرتتأ  بررستی  ،پژوهش اين اصلی هدف

 از برختورداری  يتا  فیزيكی دسترسی معادل ،ديجیتالی شكاف و است رفسنجان شهر در ديجیتالی
 کته  -را تحقیتق  اول فرضتیۀ  ،پتژوهش  نتاي، .است شده گرفته درنظر اينترنت به اتصال و رايانه
 عامتل . دکنت  متی  تأيیتد  -استت  فیزيكتی  رسیدست بر اقتصادی ملعا معنادار و مثبت تأثیر بیانگر

 ۀهزينت  همچنتین  و متودم  و رايانته  قیمتت  ،افراد درآمد سطح همچون عواملی قالب در اقتصادی

27/0 

28/0 

84/0 42/0 

30/0 

34/0 
12/0 

H3a 

H4 

H2 

H1 

H3b H6 

H5 

 اقتصادی عامل

 فرهنگی عامل

 عامل
 زيرساختی

 دسترسی
 انگیزشی

 یديجیتال شكاف
 (فیزيكی دسترسی)
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 افتراد  هرچته  يعنتی  ؛استت  رگذاریثتأ مستقیم طور    به افراد فیزيكی دسترسی بر ،اينترنت به اتصال
 بته  اتصتال  و متودم  ،رايانته  هتای ههزينت  و باشند داشته بهتری وضعیت اقتصادی لحا  از جامعه
. يابتد  می افزايش نیز اينترنت به اتصال و رايانه به افراد فیزيكی دسترسی ،يابد کاهش نیز اينترنت
 بتر  اطالعتاتی  و زيرستاختی  عامتل  ادارمعنت  و مثبت تأثیر که دوم فرضیۀ ،پژوهش نتاي، براساس
 متواردی  شتامل  ،اطالعاتی و ساختیزير عامل. شود می تأيید ،داشته مفرو  را فیزيكی دسترسی
 از رضتايت  میتزان  ،سرعتکم و پرسرعت اينترنت اتصال امكان به افراد دسترسی میزان همچون
 اينترنتت  سترعت  و باند پهنای از رضايت میزان اينترنت، هایهزينه و مزايا زمینۀ در رسانیاطالع
 بیشتتری  رستانی اطتالع  باشتد،  ربیشت جامعه در اينترنت به دسترسی امكان هرچه درنتیجه، .است

 سترعت  و بانتد  پهنتای  هرچه و گیردمی صورت آن به دسترسی امكان و اينترنت مزايای درمورد
 . يابد می افزايش نیز شهروندان فیزيكی دسترسی ،يابد بهبود اينترنت
 فرضیۀ در و فرهنگی عامل بر اقتصادی عامل معنادار و مثبت تأثیر ،پژوهش چهارم فرضیۀ در

 به توجه با درنتیجه، .شود می تأيید فرهنگی عامل بر زيرساختی عامل معنادار و مثبت تأثیر ،جمپن
 داشتت  اظهتار  تتوان  متی  فرهنگی عامل بر اطالعاتی و زيرساختی و اقتصادی عوامل یگذارتأثیر

 به دسترسی های زيرساخت لحا  از و دارند تریمطلوب وضعیت اقتصادی لحا  از که یشهروندان
 از استتفاده  و پتذيرش  بترای  بهتتری  فرهنتگ  ،اند هگرفت قرار بهتری موقعیت در اينترنت و نهرايا

 ستوم  فرضتیۀ  به توجه با و داشت خواهند اينترنت و رايانه مانند ارتباطی و اطالعاتی یها فناوری
 تأيیتد  فیزيكتی  دسترستی  و فرهنگی عامل بین را انگیزشی دسترسی میانجی نقش که -پژوهش

 يتا  فیزيكتی  سترستی د بته  را آنها ،دسترسی ۀانگیز افزايش طريق از افراد فرهنگ بودبه -کند می
 .دهد می سوق اينترنت و رايانه نشتدا

 عامتل  و اقتصتادی  عامتل  بتین  معنادار همبستگی بیانگر که -ششم فرضیۀ تأيید به توجه با
 ابت  ،باشند شتهدا بهتری شرايط اقتصادی لحا  از شهروندان هرچه -است اطالعاتی و زيرساختی
 قترار  تتری  مناسب وضعیت در نیز اطالعاتی و زيرساختی لحا  از برخوردار، های محل در سكونت

 برای را تری مناسب فرصت ،ارتباطی و اطالعاتی های زيرساخت به دسترسی همچنین و گیرند می
 .دکن می فراهم آنان اقتصادی وضعیت بهبود
 دسترسی بر مؤثر عوامل عنوان به زيرساختی املع و اقتصادی عامل ،بسیاری یها پژوهش در

 گیبتز  ؛2007 ،همكتاران  و آکتا  ؛2010 ،ويجترس  ماننتد ) اند شده گرفته درنظر اينترنت و رايانه به
 افتراد  درآمد بر عالوه کند می بیان خود پژوهش در( 2010) شلیف. (2002 ،وونگ ؛2004 ،وکريمر

 ستاختار  و ICT هتای  زيرستاخت  ،کند می ايفا ای دهکننتعیین نقش اينترنت به آنها دسترسی در که
 در (2008) ستیگل  و فرشتا  .استت  هکننتد تعیتین  ،دسترستی  ايتن  بته  دستیابی در نیز آنها قیمتی
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 مهتم  ای منطقته   ۀتوستع  بترای  را اينترنتتی  خوب زيرساخت اهمیت ،اتريش و آلمان در ای مطالعه
 اقتصتادی  عملكترد  زيادی حد تا ،دانش بودنترسدردس و موجودبودن که جهت آن از ؛اند دانسته
 يتک  ثتروت  را ديجیتتالی  شتكاف  بتر  مؤثر عوامل (2005) بیند همچنین. کند می تعیین را محلی
 هتای  پژوهش .کند می بیان اينترنت به اتصال و رايانه های هزينه ،زيرساختی های توانمندی ،کشور
 در ،حاضتر  پتژوهش  نتتاي،  و (2006 ،روبینستون  و کرنشتاو  ؛2009 ،همكاران و بیلون) شدهانجام
 رابطته  ايتن  توضتیح  در .هستند یزيرساخت عامل و اقتصادی عامل بین معنادار ۀرابط تأيید جهت
 هتای  زيرستاخت  لحا  از ،باشد داشته بهتری وضعیت اقتصادی لحا  از کشوری هرچه گفت بايد

 حاصتل  و( 2006 ،نتدنز م و کروو ؛2011 ،همكاران و کرياکیدو) يابد می بیشتری توسعۀ اطالعاتی
 کته  کنتد  متی  تأيیتد  پژوهش اين نتاي، همچنین .است بهتر اقتصادی وضعیت ،يافتگیهتوسع اين

 مرزهتای  درون بته  -رفتمی کاربه کشورها بین تفاوت تبیین برای ابتدا در که -ديجیتالی شكاف
 ،افتراد  هرچته  که گرفت نتیجه توان می اساسبراين .است هيافت توسعه شهروندان سطح در و ملی

 ختدمات  بته  دسترستی  و اطالعتاتی  هتای  زيرستاخت  لحا  از ،اند هداشت بهتری اقتصادی وضعیت
 بته  اتصتال  ثتل م ،زيرساختی خدمات اين از گیری بهره حاصل و اند شتهدا بهتری موقعیت ،نيآنال

 .است شده آنان فرهنگی و اقتصادی وضعیت بهبود موجب ها فناوری از استفاده و اينترنت
 تحقیتق  ايتن  نتتاي،  ،انگیزشتی  دسترستی  بتر  فرهنگتی  عامل یگذارتأثیر زمینۀ در چنینهم
 عوامتل  از ثرأمت را اينترنت به دسترسی ۀانگیز که است( 2006) دايک ون بررسی نتاي، با همراستا
 فنتاوری  نفتوذ  کته  معتقدند نیز (2009) همكاران و ونیلب و است هدانست ذهنی عوامل و فرهنگی
 . دارد بستگی فرهنگی عامل به ،تباطیار و اطالعاتی
 کتاهش  بترای  اهرمتی  عنتوان   بته  را ديجیتتالی  شتكاف  کتاهش  تتوان متی  اينكه به توجه با

 موجب امر اين اينكه به توجه با همچنین گرفت، کاربه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی های نابرابری
 پیامتدهای  آنجاکته  از و (1392 پتور،  قلتی  و نتژاد پیتران ) شودمی شهروندان سیاسی توانمندسازی

 ختط  شتود  متی  پیشتنهاد  ،باشد سنتی هاینابرابری ساير از تروخیم است مكنم ديجیتالی شكاف
 هتای زيرستاخت  کیفتی  و کمتی  ۀتوستع  ماننتد  متواردی  بته  ،نابرابری نوع اين برای گذارانمشی

 افتزايش  و دسترستی  حداقلی سطوح برای ويژهبه ،مندی رهبه ۀهزين کاهش ،ارتباطی و اطالعاتی
 در .نتد کن توجته  اينترنتت  سرعت و باند پهنای افزايش ،اطالعاتی هایفناوری مزايای از هاآگاهی
 از بهینته  ۀاستتفاد  زمینۀ در شهروندان آگاهی افزايش ،انگیزشی دسترسی و فرهنگی عامل زمینۀ
 زمینتۀ  در افتراد  در مثبتت  نگترش  ايجاد برای تالش اينترنت، و اطالعاتی و ارتباطی های فناوری
  .است تأمل قابل اطالعاتی و ارتباطی های فناوری از استفاده
 زيرستاختی  و فرهنگتی  ،اقتصادی هایتفاوت توجه با شود می پیشنهاد آتی هایپژوهش برای
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 مطالعته  نیتز  ستطوح  آن در ديجیتالی شكاف ،روستايی و شهری ۀجامع بین در و ها اناست بین در
 بته  ،اينترنتت  بته  فیزيكی دسترسی از ،ديجیتالی شكاف منفی پیامدهای آنجاکه زا همچنین. شود
 پیشتنهاد  ،استت  هيافتت  انتقتال  و گستترش  ،شتود  می منعكس متداول ۀاستفاد در که استفاده نوع
 فیزيكتی  دسترستی  از تتر گستترده  کته  ديجیتالی شكاف از مفهومی ،آتی هایپژوهش در شود می
 در دولتتی  ستطح  در ارتبتاطی  و اطالعتاتی  هتای نظام سیاستگذاری آنجاکه از .دشو بررسی ،باشد

 ارتباطی های فناوری ۀزمین در هايی پژوهش انجام گذارند،تأثیر ها ملت فرهنگی و اجتماعی مسائل
 .رسد می نظر به ضروری ،دولتی های سیاستگذاری و اطالعاتی و

 

 پژوهش یها محدودیت
 زمتانی  مقطتع  يک در پژوهش اين انجام،محدوديتناولی.دارد نیز هايیمحدوديت پژوهش اين

 جامعته  يتک  و نتد دار پويتا  ماهیتت  اطالعتاتی  و ارتبتاطی  های فناوری کهدرحالی .است مشخص
 یها ويژگی بنابراين ؛است پسرفت يا پیشرفت درحال مداوم طورهب ،ها فناوری اين داشتن لحا  به

 عامتل  ،مثال عنوان  به ؛باشند یریتغ درحال       دائما  است ممكن اطالعاتی و زيرساختی نظر از ،جامعه
 اگتر  بنابراين ؛يابد می بهتری وضعیت روز هر ،توسعه درحال کشورهای در اطالعاتی و یزيرساخت

 از متفاوت نتايجی است ممكن ،دشو تكرار آماری ۀجامع همین در ديگر های سال در پژوهش اين
 پتژوهش  .استت  مكتانی  محتدوديت  ،پتژوهش  ديتمحدو دومین. دشو حاصل پژوهش اين نتاي،
 پژوهش نتاي، پذيریتعمیم میزان از ،محدوديت اين .است گرفته صورت رفسنجان شهر در حاضر
 بتر  متؤثر  عوامتل  دنکتر مشتخص  در ،پژوهش اين ديگر محدوديت .کاهد می ديگر شهرهای به

 کشتورهای  در هحتوز  ايتن  پژوهشگران توسط که ديگری هایپژوهش در. است ديجیتالی شكاف
 شناستايی  ديجیتتالی  شكاف ۀکنندتعیین عوامل عنوان به نیز ديگری عوامل ،گرفته انجام مختلف

 در را دولتی اثربخشی و اقتصادی ۀتوسع ،خود پژوهش در (2009) همكاران و بلیون     مثال  ؛ندا هشد
 پتژوهش  در( 1392) رپتو  قلتی  و نتژاد  پیران .اند دانسته مؤثر اطالعاتی و ارتباطی یها فناوری نفوذ
 تترين   کتا . انتد  پرداختته  عمومی پاسخگويی و عمومی مشارکت در نوين های فناوری نقش به خود
 در روستتايی  و شتهری  موقعیتت  تأثیر بررسی به یپژوهش در( 2013) نیرار و لی و (2010) شلیف

 لستون يو ندمان پژوهشگرانی همچنین. است هپرداخت ديجیتالی كافش و اينترنت به افراد دسترسی
 مطالعته  ديجیتتالی  شتكاف  در را شناختیجمعیت یها گیژوي (2010) و همكاران گولد( و 2006)

 . اند کرده
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